Idrott för alla med Fritidsbanken
Alla får låna och allt är gratis - det kan
knappast bli bättre. Fritidsbanken
kommer att fungera som ett bibliotek
för dig som vill testa olika typer av
sport- och fritidsutrustning.
Fritidsbanken finns redan på flera olika
platser i landet och under våren drar verksamheten igång i Kungsör.

Eller varför inte låna utrustning till vänner
och familj som är på besök så att alla kan
idrotta tillsammans?
-Vi hoppas att det här ska vara positivt för
föreningslivet samt för folkhälsan och få
fler att röra på sig, säger Mikael Nilsson.

Första steget är att ordna en inlämningsdag för att samla in de skidor, skridskor och
golfklubbor som ligger och samlar damm i
-Alla har olika ekonomiska förutsätt- källare och garage.
ningar, men Fritidsbanken gör det möjligt
-Det som lämnas in ska vara fräscht och
för alla att prova på en idrott, säger kulturfunktionellt. Om barnen växt ur sin sportoch fritidschef Mikael Nilsson.
utrustning är det här ett jättebra sätt att ge
För den som ska på skidresa med skolan någon annan chansen att ta del av den,
kan det vara ett bra alternativ att låna
säger Mikael Nilsson.
i stället för att hyra eller köpa dyr
utrustning.
Fritidsbanken kommer att ligga i
samma lokaler som Kungsörs återvinning och second hand och lånetiden blir två veckor.
Verksamheten kommer att bemannas av arbetsmarknadsenheten.

Snart är du
välkommen till ett
meröppet bibliotek
Öppet fast det är stängt? Ja, snart blir
det faktiskt möjligt att vid vissa tider
besöka biblioteket när personalen inte är på plats.
Delaktighet är viktigt för biblioteket och
Kungsörborna är medskapare i verksamheten. Bibliotekschefen Ulf Hölke
hoppas och tror att de flesta redan idag
känner att biblioteket är deras och att de är
välkomna att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter.
-Biblioteket ska vara en neutral plats dit
du kan komma för att tänka fritt och få
nya intryck, säger han.
Nu arbetar personalen för fullt med att
skapa förutsättningar för meröppet. Det
betyder att du med en tagg och en pin-kod
ska kunna komma in på biblioteket under
vissa tider trots att det är obemannat.
Du måste vara över 18 år och skriva ett
kontrakt med biblioteket. Barn och ungdomar kommer att vara välkomna i en
vuxens sällskap.

Drunknar du också i sportprylar som ingen längre använder?
Snart kan du skänka dem till fritidsbanken.

Uppmärksamma en engagerad eldsjäl
Känner du någon som borde uppmärksammas för sina insatser inom
kultur- eller idrottsområdet? Då kan
du nominera den personen till något
av kommunens nya stipendier.
Kungsörs kommun inför nu ett kulturstipendium, ett idrottsstipendium och ett hedersstipendium. Det senare kan delas ut
till person eller förening för förtjänstfulla
insatser över längre tid.

Vem som helst kan nominera någon annan
än sig själv till stipendierna. Du kan göra
din nominering på kommunens webbsida.
Person som blir nominerad ska vara skriven eller verksam i Kungsörs kommun.
Förening eller ett lag kan också nomineras.

En stor fördel med meröppet är att vi på
ett bättre sätt kan tillgängligöra det vi har
för invånarna i Kungsör. Då kan du använda lokalen, medierna och tjänsterna
trots att biblioteket är stängt, säger Ulf
Hölke.
En av förberedelserna är att märka om de
runt 30 000 böckerna med så kallade
RFID-taggar. Radio-frequency identification (RFID) är en ny teknik för att läsa
information på avstånd från transpondrar
och minnen som kallas taggar. Det gör att
du själv snart kan låna böcker i bibliotekets
två nya automater.

-Vi har många eldsjälar i kultur- och föreningslivet i kommunen. De här stipendierna är ett sätt att ge några av dem stöd
och uppmuntran till fortsatt utveckling,
säger Lina Ekdahl, kultur- och evenemangssamordnare.
Stipendierna är på 5 000 kronor vardera
och delas ut för första gången på Valborgsmässoafton 2018.

Bibliotekschef Ulf Hölke ser meröppet som ett sätt att öka
tillgängligheten för bibliotekets besökare.

Kultur- och evenemangssamordnare Lina Ekdahl.

